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Útdráttur 
 
Tilgangur verkefnisins var að varpa ljósi á hvort myndlistakennsla er kennd á 
fagmiðaðan hátt í fámennum íslenskum grunnskólum eins og núgildandi aðalnámskrá 
í listum segir til um, nú eftir að nokkur reynsla er komin á núgildandi aðalnámskrá. 
Leiddar eru líkur að því að kennsluaðferðin Discipline Based Art Education, (DBAE), 
sem þýtt hefur verið fagmiðuð myndlistakennsla, henti vel til þess að ná fram þeirri 
fagmiðuðu myndlistakennslu, sem stefnt er að í Aðalnámskrá grunnskóla, Litgreinar 
frá árinu 1999.  

Ritgerðin er byggð upp á köflum um  íslenskar aðalnámskrár fyrr og nú, 
fagmiðað myndlistanám og fámenna grunnskóla. Í lokin er kafli um könnun sem 
höfundur gerði á myndlistakennslu í fámennum grunnskólum og umræður um 
niðurstöður. Gagna var aflað með því að senda spurningalista, til aðila sem sáu um 
myndlistakennslu í fámennum grunnskólum í Þingeyjarsýslum skólaárið 2003-2004. 
Spurningalistinn var saminn með það fyrir augum að athuga hverjir kenndu myndlist í 
fámennum grunnskólum, og hvort þeir kenndu á fagmiðaðan hátt.  

Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að óvíða eða hvergi í fámennum 
skólum í Þingeyjarsýslu sé hugmyndafræði fagmiðaðrar myndlistakennslu framfylgt í 
öllum þáttum, en víða megi greina viðhorf og verklag sem vísi í þá átt. Flestir 
þátttakenda lögðu ekki jafna áherslu á fagþætti myndlistar, en kennsluaðferðin DBAE 
gerir ráð fyrir að það sé gert. Eins nota flestir tölvutækni lítið við myndlistakennslu, 
en aðalnámskráin leggur töluverða áherslu á hana. Einnig sögðust um þriðjungur 
aðspurða, að ekki væri til stefna í skólanum um myndlistakennslu sem er grundvöllur 
fagmiðaðar myndlistakennslu. 
 
Abstract 
 
The purpose of this project was to cast some light on if art education is thought in a 
discipline way in small Icelandic primary schools like current National Curriculum in 
arts says, now after a posteriori has come on the current National Curriculum. There is 
some likelihood that the teaching method Discipline Based Art Education suites well 
to teach a discipline art education, which the National Curriculum, Arts from the year 
1999 goes for. 

The essay is build up on chapters about Icelandic National Curriculums in 
present and past, about Discipline Based Art Education and small primary schools. In 
the end is a chapter about a exploration which the author performed on a art education 
in small primary schools and a deliberation about the conclusion. Data was collected 
by sending a questionnaire to them how supervised art education in small primary 
schools in Þingeyjarsýsla�s the school year 2003-2004. The questionnaire was 
composed to examine who teach art and whether the teaching is in a discipline way.  

The results of the exploration indicate that in general is the art education in 
small schools lacking to bee totally thought in a discipline way, but sentiment and 
tactic can bee seen widely. Most of the participants did not put an equal emphasis on 
the disciplines in arts, but the teaching method DBAE conduce to that. Alike most of 
them use a little computer technology in art education, but the National Curriculum 
stress considerably on it. One third of the questioned said that there where no aim in 
the school about art education. But DBAE tells that it should be. 


